Na osnovi 175. člena in v povezavi z 17. do 34. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list. RS,
št. 110/2002) in 20. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list, RS št. 44/99, 104/00, 54/03 in
83/03) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji 13. redni seji, dne 27.05.2004 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Gornja Radgona - Trate
1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Gornja Radgona – Trate (Uradni list RS,
št. 22/00, 69/02 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 5/04).
Spremembe je izdelala ZEU – Družba za načrtovanje in inženiring iz Murske Sobote pod številko
14/03-LN-GR v septembru 2003.
2. člen
Spremembe in dopolnitve vsebujejo:
- obrazložitev s prilogami (smernice in mnenja)
- grafične priloge
3. člen
Osmi odstavek (v enoti 6) 5. člena se dopolni z četrto alinejo, ki se glasi
»V območju med Mladinsko, Kocljevo ulico, Cesto na stadion in železniško progo se dovoli gradnja
trgovsko-poslovno, storitvenih in sejemskih objektov ter objektov igralniške in podobne dejavnosti s
pripadajočimi funkcijskimi površinami. Skladiščni prostori se predvidijo v sklopu objektov«
Deveti odstavek istega člena se črta.
4. člen
9. člen odloka se dopolni z drugim odstavkom, ki se glasi:
»Za umiritev prometa je pred križiščem Mladinske ulice s Kocljevo ulico predvidena ureditev
obojestranskega ločilnega otoka.«
5. člen
Za drugim odstavkom 21. člena odloka se dodata nova odstavka, ki se glasita:
»Objekt namenjen dejavnosti igralništva iz 5. člena odloka se v prvi fazi rekonstruira v drugi fazi pa
dogradi v okviru maksimalnega gabarita označenega v grafični prilogi.«
»Maksimalni gabariti objektov pod predvideno nadstrešnico so določeni z gradbeno linijo, ki je
označena v grafični prilogi.«
6. člen
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona, lokalni
časopis Prepih.
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